Dyslipidemia
ไบรอัน ลี
ระดับไขมันในเลือดที่ปกติคือ total cholesterol (TC) < 200 มก./ดล. triglyceride (TG)
< 150 มก./ดล. high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) > 40 มก./ดล.และ low-density
lipoprotein-cholesterol (LDL-C) < 100 มก./ดล.โดยผูท้ ี่มีระดับ TC และLDL-C สู งจะมีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
ผู้ที่ควรได้ รับการตรวจระดับไขมันในเลือด
1. ผูท้ ี่เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลาย โรคไตวาย
เรื้ อรัง ภาวะขาดฮอร์ โมนไทรอยด์ กลุ่มอาการเนโฟรติก Cushing's syndrome
2. ผูท้ ี่มีปัจจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจต่อไปนี้ ได้แก่ สู บบุหรี่ , ความดันโลหิตสู ง >140/90
มม.ปรอท หรื อได้รับยาลดความดันโลหิต, HDL-C ต่า < 40 มก./ดล., มีประวัติครอบครัวเป็ น
โรคหลอดเลือดหัวใจก่อนวัยอันควร (โดยผูช้ ายเป็ นเมื่ออายุ < 55 ปี , ผูห้ ญิงเป็ นเมื่ออายุ < 65 ปี ),
อายุ ผูช้ าย > 45 ปี , ผูห้ ญิง > 55 ปี , โรคเบาหวาน, โรคอ้วนหรื อภาวะน้ าหนักเกิน
3. ผูท้ ี่รับประทานยาบางชนิด เช่น glucocorticoids, protease inhibitors (Kaletra, Norvir),
clozapine (Clozaril), cyclosporine (Neoral), isotretinoin (Roaccutane), oral estrogen, thiazide
diuretics, beta-blockers
4. ผูท้ ี่ตรวจร่ างกายพบ corneal arcusโดยที่มีอายุ < 45 ปี , เอ็นร้อยหวายหนาและแข็ง, tendon
xanthoma, xanthelasma, palmar xanthoma, eruptive xanthoma
5. ผูท้ ี่ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงใดๆข้างต้นแต่อายุ > 35 ปี
การตรวจซ้ากรณีที่ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ ปกติ ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงข้างต้นควรตรวจซ้ าทุก
1-3 ปี . ผูท้ ี่ไม่มีความเสี่ ยงควรตรวจซ้ าทุก 5 ปี
ระดับไขมันที่ควรตรวจ ได้แก่ระดับ TC, TG และ HDL-C โดยค่าที่ได้ นามาคานวณหาระดับ
LDL-C จากสู ตร calculatedLDL-C = TC - TG/5 - HDL-C แต่ถา้ ระดับ TG > 400 มก./ดล.
calculated LDL-C จะไม่แม่นยา จึงให้ตรวจ direct LDL-C แทน
การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด ควรงดอาหารประมาณ 9-12 ชัว่ โมง โดยให้ดื่มน้ าเปล่าได้
ภาวะทีอ่ าจทาใ้้ ผลการตรวจไขมันในเลือดคลาดเคลือ่ น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์ ผูท้ ี่ป่วยหนัก เช่น ได้รับอุบตั ิเหตุอย่าง
รุ นแรง, ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด, ผูป้ ่ วยที่มีอาการติดเชื้อ ควรตรวจเมื่อภาวะดังกล่าวหายไปแล้ว 12 สัปดาห์
ผูท้ ี่มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างเฉียบพลัน ควรเจาะภายใน 12 ชัว่ โมงแรก หรื อ 6 สัปดาห์หลังจากนั้น
ผูท้ ี่มีโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ควรตรวจวัดระดับไขมันในเลือดภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ 12 สัปดาห์หลัง
จากนั้น

การรักษาภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
1.1 หยุดสู บบุหรี่ และคุมน้ าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
1.2 ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 30-45 นาที โดยให้ได้อตั รา
เต้นของหัวใจประมาณ 0.7 x (220- อายุ) ครั้งต่อนาที
1.3 อาหาร
ผู้ที่มีระดับ TC หรื อ LDL-C สู ง ควรงดอาหารทอด เนย กะทิ น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม เครื่ อง
ในสัตว์ หนังสัตว์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารทะเล เช่น กุง้ ปู ปลาหมึก ไข่แดง เนื้อสัตว์ติดมัน ไส้
กรอกทุกชนิด แฮม แหนม หมูยอ กุนเชียง
ผู้ที่มีระดับ TG สู ง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ าตาลสู ง น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เครื่ องดื่มที่มีน้ าตาล
ฟรุ๊ กโต้สหรื อ high-fructose corn syrup และการดื่มสุ รา
2. ยาลดระดับไขมันในเลือด
2.1 ยาที่ลดระดับ TC และ LDL-C เป็ นหลัก ได้แก่ ยากลุ่ม statins (simvastatin, atorvastatin,
rosuvastatin), ezetimibe, cholestyramine โดยควรเลือกยากลุ่ม statins เป็ นยากลุ่มแรก
2.2 ยาที่ลดระดับ TG เป็ นหลัก ได้แก่ fibrates, nicotinic acid โดยถ้าระดับ TG > 500 มก./ดล.
ให้เริ่ มยาลดระดับ TG เป็ นยากลุ่มแรก เนื่องจากมีความเสี่ ยงต่อภาวะตับอ่อนอักเสบเฉี ยบพลัน
ตารางที่ 1 แสดงขนาดและวิธีบริ หารยาลดไขมัน
ชื่อยา

ปริมาณยาต่ อ ขนาดยา (มก./วัน)
การบริ้ารยา
เม็ด (มก.)
เริ่มต้ น
สู งสุ ด
Simvastatin *
10, 20, 40
10
80
OD pc p.m. / hs
Atorvastatin
10, 20, 40, 80
10
80
OD pc p.m. / hs
Rosuvastatin
5, 10, 20
5
20
OD pc p.m. / hs
Gemfibrozil
300, 600, 900
600
1,200
OD-BID ac 30 mins
Fenofibrate **
100, 160, 300
100
300
OD pc a.m. - TID pc
Ezetimibe
10
10
10
OD pc a.m.
Nicotinic acid
50
250
3,000
OD - QID ac
Niaspan ER
500
500
2,000
hs
Cholestyramine
4 gm / ซอง 4 gm / day 24 gm /day OD-QID ac / with meals
Vytorin (ezetimibe/simvastatin) 10/10, 10/20
10/10
10/20
OD pc p.m. / hs
*ไม่ควรเริ่ ม simvastatin ขนาด 80 มก. ในผูป้ ่ วยรายใหม่ แต่สามารถให้ต่อได้รับมาแล้ว > 1 ปี โดยไม่เกิดอาการ
ทางกล้ามเนื้อ
*ยาที่หา้ มให้ร่วมกับ simvastatin ได้แก่ gemfibrozil, itraconazole, ketoconazole, macrolides, protease inhibitors
*ผูท้ ี่ได้รับ verapamil, diltiazem ไม่ควรได้รับ simvastatin เกิน 10 มก./วัน
*ผูท้ ี่ได้รับ amlodipine ไม่ควรได้รับ simvastatin เกิน 20 มก./วัน
**Fenofibrate ถ้า eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2 ให้ลดขนาดยาไม่เกิน 54 มก./วัน และถ้า <30 ห้ามใช้

ตารางที่ 2 แสดงเป้ าหมายในการควบคุมระดับ LDL-C และการเริ่ มยากลุ่ม statins
ระดับความเสี่ ยงต่ อ
โรค้ลอดเลือด้ัวใจ

ระดับ LDL-C
เป้า้มาย (มก./ดล.)

ระดับ LDL-C ทีค่ วรเริ่ม
ปรับพฤติกรรม (มก./ดล.)

ระดับ LDL-C ทีค่ วรเริ่ม
ใ้้ ยากลุ่ม statins (มก./
ดล.)
>100

เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ
<70
>100
โรคที่มีความเสี่ ยงเทียบเท่า
ปั จจัยเสี่ ยง 2 ข้อขึ้นไป
<130
>130
>160
ปั จจัยเสี่ ยง 0-1 ข้อ
<160
>160
>190
โรคหลอดเลือดหัวใจ: previous myocardial infarction, stable / unstable angina, coronary revascularization,
abnormal non-invasive cardiac test
โรคที่มีความเสี่ ยงเทียบเท่า: โรคเบาหวาน, ischemic stroke ที่เกิดจากหลอดเลือด carotid artery, transient
ischemic attack, carotid artery ตีบตัน > 50%, symptomatic peripheral arterial disease, abdominal aortic
aneurysm, moderate-severe CKD (GFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2)
ปั จจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ: (1) สูบบุหรี่ , (2) ความดันโลหิตสูง >140/90 มม.ปรอท หรื อได้รับยาลด
ความดันโลหิต, (3) HDL-C < 40 มก./ดล., (4) มีประวัติครอบครัวเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยผูช้ ายเป็ นเมื่อ
อายุ < 55 ปี , ผูห้ ญิงเป็ นเมื่ออายุ < 65 ปี , (5) อายุ ผูช้ าย > 45 ปี , ผูห้ ญิง > 55 ปี
กรณี ที่ HDL-C > 60 มก./ดล. นับปั จจัยเสี่ ยงลดลง 1 ข้ อ
หากระดับ TG > 200 มก./ดล. ให้ใช้ระดับ non-HDL-C = TC – LDL-C เป็ นเป้ าหมายแทนการใช้ระดับ LDLC โดย non-HDL-C จะมีค่ามากกว่า LDL-C 30 มก./ดล. ในทุกเป้ าหมาย

การเฝ้ าติดตามในผู้ป่วยที่ใช้ ยากลุ่ม statins
1. การตรวจระดับไขมัน
1.1 ก่อนให้ยากลุ่ม statins ควรตรวจระดับไขมันอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1-3 เดือน ยกเว้นผูท้ ี่
เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรื อโรคที่มีความเสี่ ยงเทียบเท่า ต้องให้ยารักษาเลย
1.2 หลังเริ่ มยาหรื อปรับยา 1-3 เดือน ควรตรวจระดับไขมันซ้ าจนกว่าจะได้ระดับตาม
เป้ าหมาย หรื อระดับ LDL-C ลดลงอย่างน้อย 30-50%. เมื่อได้ระดับตามเป้ าหมายแล้วให้ตรวจซ้ า
ปี ละ 1 ครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ น เช่น ผูป้ ่ วยรับประทานยาไม่สม่าเสมอ. ถ้าระดับ LDL-C < 40
มก./ดล. ติดกัน 2 ครั้ง ให้พิจารณาลดขนาดยากลุ่ม statins
2. การตรวจระดับ liver enzymes
2.1 ก่อนเริ่ มยากลุ่ม statins ควรตรวจระดับ alanine aminotransferase (ALT) ถ้าระดับ ALT
สู ง > 3 เท่าของค่าปกติสูงสุ ด ไม่ควรเริ่ มยากลุ่ม statins

2.2. ขณะได้รับยากลุ่ม statins ให้ตรวจการทางานของตับในกรณี ที่มีอาการของภาวะตับ
อักเสบ เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ตาเหลือง
2.2 ถ้าระดับ ALT สู งผิดปกติแต่ < 3 เท่า ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาต่อและตรวจ ALT ซ้ าภายใน
1 เดือน. ถ้าระดับ ALT สู ง > 3 เท่า ให้หยุดหรื อลดขนาดยากลุ่ม statins แล้วตรวจซ้ าภายใน 1
เดือน ถ้า ALT กลับลงมาปกติ ให้พิจารณาเริ่ มยาอีกครั้งอย่างระมัดระวัง
3. การตรวจ muscle enzymes (creatine phosphokinase, CPK)
3.1 ก่อนเริ่ มยากลุ่ม statins พิจารณาตรวจระดับ CPK ในกรณี ที่ ผูป้ ่ วยอายุ > 75 ปี มีโรคตับ
โรคไต โรคของกล้ามเนื้อ มีประวัติเคยได้ยากลุ่ม statins แล้วมีอาการทางกล้ามเนื้อ หรื อได้รับยา
ชนิดอื่นซึ่ งอาจเพิ่มความเสี่ ยงต่อภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ เช่น fibrates
ถ้าระดับ CPK สู ง > 5 เท่าของค่าปกติสูงสุ ด ไม่ควรเริ่ มยากลุ่ม statins แต่ให้ตรวจระดับ CPK ซ้ า
3.2 ขณะได้รับยากลุ่ม statins ให้ตรวจระดับ CPK เมื่อมีอาการของภาวะกล้ามเนื้ออักเสบ เช่น
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นตะคริ ว
3.3 ถ้าระดับ CPK สู งผิดปกติแต่ < 5 เท่า ให้ผปู ้ ่ วยรับประทานยาต่อและตรวจ CPK ซ้ าเป็ น
ระยะ ถ้าระดับ CPK สู ง > 5 เท่า ให้หยุดยาและตรวจ serum creatinine, urine exam และตรวจ
ระดับ CPK ซ้ าทุก 2 สัปดาห์ ถ้ายังคงสู งให้หาสาเหตุอื่น เช่น ภาวะขาดฮอร์ โมนไทรอยด์
ในปี ค.ศ. 2013 ทาง American College of Cardiology และ American Heart
Association (ACC/AHA)ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษา จากเดิมที่เคยมุ่งไป
ที่ระดับ LDL-C และใช้ยากลุ่มใดก็ได้เพื่อลดระดับ LDL-C กลายมาเป็ นมุ่งเน้นการใช้ยากลุ่ม
statins ในขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละความเสี่ ยงของผูป้ ่ วย โดยแนะนาให้ใช้ยาแบบ fixed dose,
maximally tolerated dose ดังตารางที่ 3 และติดตามระดับ LDL-C เพื่อตรวจสอบ adherence
เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางเวชปฏิบตั ิของ ACC/AHA ยังมีขอ้ ถกเถียงบางประการ ซึ่ งคง
ต้องรอหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแนวคิดนี้
1. Risk calculator จะประเมินความเสี่ ยงของผูป้ ่ วยสู งอายุและผูป้ ่ วยชาวเอเชียได้สูงเกินความเป็ น
จริ ง เนื่องจาก risk calculator นี้ กาหนดให้ใช้สาหรับคนผิวขาวและ African-American
2. มีขอ้ มูลว่ายากลุ่ม statins สามารถลดระดับ LDL-C ได้มากกว่า และพบระดับยาในเลือดสู ง
กว่าในผูป้ ่ วยชาวเอเชีย เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนผิวขาวที่ใช้ยาขนาดเดียวกัน ดังนั้นการใช้ยาแบบ
fixed dose ในขนาดสู งอาจเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยามากขึ้น

ตารางที่ 3 แนวทางการให้ ยากลุ่ม statins ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ ยงต่ อโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตามคาแนะนาของ ACC/AHA ปี ค.ศ. 2013
กลุ่มผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับประโยชน์ จากการใช้ ยากลุ่ม statins
1.ผูป้ ่ วยที่รับการวินิจฉัยเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลายแล้ว (secondary
prevention)
2.ผูป้ ่ วยที่อายุ > 21 ปี ที่มีระดับ LDL-C > 190 มก./ดล.
3.ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรื อ 2 ที่มีอายุระหว่าง 40-75 ปี
และมีระดับ LDL-C 70-189 มก./ดล.

ชนิดและขนาดยากลุ่ม statins (intensity) *
High-intensity statins
atorvastatin 40-80 มก./วัน
rosuvastatin 20-40 มก./วัน **
Moderate-intensity statins ถ้าอายุ > 75 ปี
High-intensity statins
Moderate-intensity statins
atorvastatin 10-20 มก./วัน
rosuvastatin 5-10 มก./วัน
simvastatin 20-40 มก./วัน
High-intensity statins ถ้ามีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดแดง
แข็งในระยะ 10 ปี ข้างหน้าสูง > 7.5% ***
Moderate-to-high intensity statins

4.ผูป้ ่ วยอายุ 40-75 ปี ที่ไม่ได้เป็ นเบาหวานแต่ มีความเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดแดงแข็งในระยะ
10 ปี ข้างหน้าสูง > 7.5% ***
* Moderate- และ high-intensity statins คือ ยากลุ่ม statins ที่สามารถลดระดับ LDL-C ลงได้ประมาณ 30% ถึง
<50%, และ > 50% ตามลาดับ
** ทาง USFDA แนะนาขนาดยา rosuvastatin เริ่ มต้น 5 มก./วันสาหรับผูป้ ่ วยชาวเอเชีย และห้ามให้เกิน 20 มก./
วัน เนื่องจากเพิม่ ความเสี่ ยงต่อภาวะ rhabdomyolysis
*** แนวทางเวชปฏิบตั ิของ ACC/AHA ให้ประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
แดงแข็งในระยะ 10 ปี ข้างหน้า โดยใช้ ASCVD risk calculator http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/

เนื่องจากข้อจากัดดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีความระมัดระวังในการนาแนวทางเวช
ปฏิบตั ิของ ACC/AHA ปี ค.ศ. 2013 ไปใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยชาวไทย ในปัจจุบนั การรักษาภาวะ
ไขมันในเลือดผิดสู งโดยใช้ระดับ LDL-C เป็ นเป้ าหมาย (ตามเอกสารอ้างอิงที่ 4) ยังเป็ นที่นิยม
ในทางปฏิบตั ิอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่เคยเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรื อภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง (primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease)
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